
 

ใบสมัครจิตรกรรมเอเซีย พลัส คร้ังที่ 10 ประจ ำปี 2563 
 

เงื่อนไขกำรส่งผลงำนเข้ำประกวด 

ขา้พเจา้ผูส้ง่ผลงานภาพเขียนเขา้ประกวด รบัทราบรายละเอียดโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลสั ครัง้ที่ 10 ภายใตแ้นวคิด “ศิลป์ ธรรม 
น ำนวัต” แลว้ทกุประการ และขา้พเจา้ขอใหส้ญัญาไวก้บั บรษัิท เอเซีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปนี ้เรยีกวา่ “บรษัิท” ดงันี ้

1. ผูส้มคัรไดก้รอกรายละเอียดในใบสมคัรครบถว้น และสง่มาพรอ้มผลงานในวนัท่ีก าหนด 
2. ผูส้มคัรสง่ผลงานเขา้ประกวดไดไ้มเ่กินคนละ 2 ชิน้ ผลงานตอ้งมีขนาดไมเ่กิน 150 x 200 ซม. (ไมร่วมกรอบ) น า้หนกัไมเ่กิน 50 กก. 

โดยระบช่ืุอผลงาน ขนาด เทคนิคที่ใช ้และแนวความคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

3. ผลงานท่ีสง่เขา้ประกวดไมเ่คยไดร้บัรางวลัจากการประกวดใดๆ มาก่อน และไมใ่ช่ผลงานท่ีเคยสง่เขา้ประกวดแลว้ในโครงการนี  ้

4. ผลงานท่ีไดร้บัรางวัลทัง้หมด ถือเป็นกรรมสิทธ์ิ ของบริษัท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทมีสิทธ์ิในการ
จดัพิมพ ์เผยแพรผ่ลงานในเอกสารสิง่พิมพ ์รวมทัง้สือ่สารสนเทศทกุชนิด 

5. เมื่อผูส้มคัรสง่มอบภาพเขียนใหบ้รษัิทแลว้ หากผลงานเกิดความเสยีหายไมว่่าดว้ยเหตใุดๆ ผูส้มคัรขอสละสทิธ์ิเรียกรอ้งค่าเสียหาย
จากบรษัิทในทกุกรณี 

6. เมื่อส่งผลงานเขา้ประกวดกับบริษัท ผูเ้ขา้ร่วมประกวดเห็นพ้องและตกลงอนุญาตให้บริษัท และส่วนงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงผู้
ใหบ้ริการท่ีไดร้บัอนญุาตของบริษัท เก็บขอ้มลู และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ขา้รว่มการประกวด ภายใตว้ตัถปุระสงคใ์นการ
ติดตอ่ผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวด เพื่อใชข้อ้มลูในการจดัแสดงผลงาน จดัท าสื่อสิ่งพิมพ ์และ/หรอืกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลสั 

7. ภายหลงัจากการประกาศผล ผูส้มคัรตอ้งติดตอ่ขอรบัผลงานคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ผลงานที่ไม่ไดร้บัคดัเลือกเขา้รว่มแสดง ติดต่อขอรบัคืนระหว่ำงวันที่ 20 – 30 เมษำยน 2563 ที่ รา้นไวยากรณเ์ฟรม โทร 087 
001 1474 (คณุกร) หรอื 0 2680 4045 (พิเชฐ) ดาวนโ์หลดแผนที่จากเว็บไซต ์หรอืเฟซบุ๊กโครงการประกวด 

 ผลงานจากภมูิภาคที่ไมไ่ดร้บัเลอืกเขา้รว่มแสดง ติดตอ่ขอรบัคืนไดท้ี่ตวัแทนรบัผลงานในภมูิภาคนัน้ๆ 

 ผลงานท่ีไดร้บัคดัเลอืกเขา้รว่มแสดง ติดตอ่ขอรบัคืนในวันที ่17 สิงหำคม 2563 เวลำ 10.00 – 15.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระ
นางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชด าเนินกลาง 

หากผูส้มคัรไมส่ามารถรบัผลงานคืนไดต้ามวนัและเวลาที่ระบ ุกรุณาแจง้ผูป้ระสานงานโครงการ เพื่อนดัหมายวนัและเวลาอีกครัง้ โดยตอ้งรบั
คืนใหเ้สร็จสิน้ภำยในวันที่ 18 กันยำยน 2563 ที่รา้นไวยากรณ์เฟรม หากผูส้มคัรไม่ขอรบัคืนภายในวนัเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผูส้มัคร
ยินยอมใหบ้รษัิทมีกรรมสทิธ์ิในผลงานดงักลา่ว และบรษัิทมีสทิธ์ิด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 

ส ำเนำยืนยันกำรรับผลงำน 

ชิ้นท่ี ชื่อ-สกุล (ผู้สมัคร) ชื่อผลงำน 

1   

2   

 

 
 

 

 
ผู้รับผลงาน ..........................................  วันที่รับผลงาน ..........................................  



 

ใบสมัครจิตรกรรมเอเซีย พลัส คร้ังที่ 10 ประจ ำปี 2563 
 

1. คุณทรำบข่ำวกำรประกวดจำกช่องทำงใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

         เพื่อน / อาจารย์   เว็บไซต์ จิตรกรรมเอเซยี พลัส           เฟสบุ๊ก Asia Plus Art Contest           LINE จิตรกรรมเอเซยี พลัส 
         สื่อสิ่งพิมพ์ในมหาวิทยาลัย            หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร (ระบ)ุ .........................................    อื่นๆ (ระบ)ุ …………………...…. 

2. ข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัคร (กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน) 

ชื่อ-สกุล (นำย/ นำง/ นำงสำว) : ………………………………………………………………………………………………………….… 

Name (Mr./ Mrs./ Ms.) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

วัน/ เดือน/ ปีเกิด : ……………………….. อำยุ : …………………………. เลขท่ีบัตรประชำชน : …………………………….............. 

ท่ีอยู่ท่ีสำมำรถติดต่อได้ : .…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มือถือ : ……………………………………………………….. อีเมล : ……………….…………………………………………………….. 

Facebook : ………………………………………………….. LINE ID : .………………………………………………………………… 

ระดับกำรศึกษำ : …………………………………………….. สถำนศึกษำ / สถำนท่ีท ำงำน : ..………………………………………….. 

3. ข้อมูลเก่ียวกับผลงำน (กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน) 

ชื่อผลงำน เทคนิค ขนำด (ซม.) รำคำจ ำหน่ำย (บำท)* 

(ไทย)    

(อังกฤษ)  

แนวคิด (หรือแนบเอกสารเพิ่มเติม) : 

  

(ไทย)    

(อังกฤษ)  

แนวคิด (หรือแนบเอกสารเพิ่มเติม) : 

  

** ข้าพเจ้าขอส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2563 และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการประกวดทุกประการ 
กรณีที่ประสงค์จะจ าหน่าย หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ขอให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ าหน่ายผลงานในอัตราร้อยละ 30 ** 
 

 
ลงนาม .......................................... ผู้สมคัร 

เลขที่ใบสมัคร .................................. 

วันที่รับ ………………………….…. 

1. 

2. 


